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പ്രസ്താവന 

എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാതൃകഭാഷയില് കൂടെ 

പഠിക്കുന്ന കാലമാണിതു”. ഹിന്ദിക്കും പാഠ്വവിഷ 

യങ്ങളില് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനംകിട്ടികഴിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേഡ്വയിലാകെ മിഡില് സ്ക്രൂ 

ളുകളില് ഹിന്ദീപഠനം നിബ്വന്ധമാണു്. അതി 

നാല് മിഡില് സ്ത്ൂഠം വിദ്വയാത്ഥികഠംക്ക്” ഉപ്പക 

രിക്കത്തക്കവണ്ണും മലയാളത്തില് ഒരു ഹിന്ദിഖ്വാ 

കരണം എഴുതുന്നതു” അനച്ചിതമല്ലല്ലോ. 

ഹി ന്ദീവ്യഠാകരണത്തിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങ 

ളുമായി ഒന്നു പരിചയപ്പലെടുത്തുവാന് മാത്രമേ ഈ 

പുസ്തകം കൊണ്ടു” ഉ ഭഭ്ഠരിപ്പിട്ടു ജള. മലയാളവ്യാകര 

ണവുമായി ഹിന്ദീധ്യാകരണത്തിനു” അത്ര ഏറെ 

അടുപ്പമുള്ള തിനാല് വിദ്യഠാത്ഥികഠം ക്ക” ഇതു“ പഠി 

ക്കുന്നതു” ഭാരമായി തോന്നുന്നതല്ലെന്ന വിശ്വാസ 
മാണ” ഇയ പ്പസ്തകം എഴുതുവാന് പ്രേരകമായതു', 

എന്ന, 

ഗ്ര ന്ഥ യ ത്താവ്, 
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അ ബെ ഞ്ഞ ॥ 

ഹ ന്ദീ 

പ്പഥ2 വ്ല്ാമരനെം. 
തം. 

ലി; 
അക്ഷരങ്ങളെ ഫിന്ദിയില് യ്ക എന്നു പറയുന്നു. 

അക്ഷരങ്ങറം രണ്ടു വിധം, സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും. ഫി 

നദിയില് സപരങ്ങളളെ 547 എന്നും വ്യഞ്ജനങ്ങളളെ തി [ [| എ 

ന്നും ചറയുന്ന, 

ടു സ്വരങ്ങള് 

1 1 $$ ടട ത്തു 0൬ 

യി ട്ര ദയ് യ്; 

യ്ന് _ വ്യഞ്ജനങ്ങള്. 

റ്റ ടു ന്യു 9൭ 

ജു് ഴു യില്ല ഠു് 
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ജ്; യി 

ട് 4 ൫൪ 

അക്ഷരങ്ങളില് നിന്നു” വാക്കുകഠം ഉണ്ടാ ഒന്നു, വാട 

കളെ. ണന എന്നു പറയുന്നു:... 

വാക്കുകഠം രണ്ടു വിധം. 

(1) അത്ഥമുള്ളവ.- ഇതിന്ന് രി ന്ന എന്നുപേര് 

(2) അത്ഥമില്ലത്തേവ_ഇതിന്ന" അലി ന്ദ? എന്നു 

പേര്൪ം € 

() യ്ര്യടത്തഞ്ഞി 

5 ടീരി-ന്ങ് | 
() അത്ത ത്തിഞ്ഞ്ഞത്ഞ് | 
ആദ്യത്തെ വാകൃത്തിലുള്ള വാക്കുകറം നി ന്ന് 

ത്തിന്ന ദാഫരണം. രണ്ടാമത്തേതില് ്ത്ത്ത, ണ്ണ വ 

ലി 2; ത്തിന്നും. 

അത്വഥ മുളള ഒന്നിലധികം വാക്കുകഠം ചേനാഠാല് വാ 

ക്വമഠയി. ഇതിനെ ഞ്്ൂു എന്നു പറയുന്നു. ആഠയത്്തെ ഉ. 

ക്കെള്ലേന്ന വാക്യം മാത്രമ ഈ പേരിന്നു അഹിക്കുന്നുള്ളു. 



പം 

മയ; മര ൦ 1൩% 
യ ടറി മിയി । 

അത്ഥമുള്ള ഒന്നിലധികം വാക്കുകഠം ചേന്റാല് മാത്രം വാകൃ 

മാവില്ലം ഒരു കത്താഠധു” വേണം, ക്രിയ വേണം. ചിലപ്പം 

കമ്മധും വേണം. ഒഓദേരഠന്നിന്നും വറക്ൃത്തില് സ്ഥാനം അ 

ല്ലെങ്കില് ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു”. മലയാകേത്തിലെപ്പേലൈ 

ഹിന്ദിയിലും കഅരഠവേ”, കമ്മം, ക്രിയ ഇതാണു് വാക്വത്തി 

ല് വാക്കുകളുടെ ക്രമം, ഈ ക്രമമനുസരിച്ചു്” പറകയോ എഴു 

തൃകയേഥ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെയാണ് വാക്വമെന്നു പറയു 

സത. അതിനഠല് 

മട അഞ ആഭ അ 
എന്നതു” വാക്വമല്ല. ടു ടുസ്സ ആയ ഞൻ എന്നു 

ക്രമപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാല അതു വാക്ൃമാകേയുള്ള” 

ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമങ്ങളിലും പ്രയേഠഠങ്ങളിലും വൃ 

വസ്ഥ വരുത്തൂകയഠണു' വ്യാകരണം ചെയ്യുന്നതു”. 

പം 

നു; 59 
1000 നു അഞ്ചുവിധം, 

ത് :. അന്ത, മ. ത്ന്ന, 9. ൫൬ ൨. ഴുഞ്ഞു 
ൽ 

റ്റി 
വസ്മുവി ന്റ ചേര് ്്ട്ജ് (ന0മം) 

, അസ്ന യന്തണ്ഞണ । 
ച, ജീഴ്യന്തി രിന) 

1 



തം 

ച, ന്തി ന്ത്ണ ഞ്ഞി 
ഈ വാക്വങ്ങളില് ഞ്ജ ഒരു വ്ൃക്തിയുടെ ചേരാ 

ണാ. യ്ക ജാതിയുടെ പേരാണു്. ന്നു ഭാവത്തെ സുചിപ്പി 

ക്കുസ. ഭരതിനാല് ജ്ജ്ക്ത്ക1€് യെ മൂന്നായി ഭാഗിക്കംം 

ടു) ഞ്ര്ഞ്െ (സം ജ്ഞനേമേം) ടു) ആത്ത (സം 

മാന്ൃനമേം) ൭) ത്ത്ത്ഞ്ന (ഗുണനം) 

പ്ൃതേൃകിച്ചു് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്ൃനേയേഠ സ്ഥല 

ത്തേയോ മറേറതെങ്കിലുമൊന്നിന്നേയേഠ കാണിക്കുന്ന നമേ 

അളെ ന്ത്യ എന്നു പറയുന്നു, 

) ത്ത്ത്ത്ഭ്്ഞത്അ । 

'്ുന്ഞതത്ത്തരു മ്മി । 

ടു) ആത ട്ര ത്ത ത്ത । 
ഇവയില് ്ജ്രത്ത ഒരു പവ്ൃതത്തിന്െറ പേരാണു”. 

എല്ലാ പവ്ൃതങ്ങളേയും: ഹിമലേയമെന്ന പറയുകയില്ല. ഇതു 

പോലെ ണു ഒരു വ്യക്തിയുടേയും, 721 നദിയുടേയും, 

റുട്്്ത, ന്നു ഇവ മാരോ രജ്യത്തിടന്റയും പേരണോ്. 

അതിനാല് ഈ നാമങ്ങറം പ്പത്േകം ചിലതിനെ സൂചിപ്പി 

ക്ഭന്ന നാമേങ്ങളുകേയഠല് ഇങ്ങിനെയുള്ളവയെ ട്രീ 
ന്ന എന്നറിയ, 

ഓരേതരത്തില്പ്പെട്ട എല്ലാത്തിനേയും സൂചിപ്പിക്കു 

ന നാമെ ഞ്ണ്ര്ണ്ണ ര്യ എന്നു പറയുന്നു. 

) ഞി ത്ന്ന അ ത്ത്ത് । 

ടു) ടര ന്തി ത്ത്ത | 

ചു [യ്ത ദരി । [! - 



ലം 

9) ല് അ ര അലി & । 

്ഞ്്തി;, ട്ര, തഅ, ലൂ] ഈ നമേങ്ങറം ചെത്േേവെ 

മനുഷ്ച്നെന്നം കാളയെന്നും മറവം അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ 

ത്തിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമാനമായി അരുതേ വറ്റു 

അിില് പെട്ട എല്ലാത്തിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിലെ ഗുണത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്ന 

നമേമത്രേറത്ത്ത്ത്ത് യന. ദവ്വത്തെ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന 

തും മനസ്സുകൊണ്ടല്പമതെ വേരപെടുത്താന് കഴിയാത്തതുമായ 

എഴ്ണുങ്ങളെയണേ' ഗുണം എന്നു പറയുന്നതും 

ഞി ത്തന ഞ്ഞ । 

ര ത്തി ന്തി ഞ്ചജുത്നഞ്തഞ്ങ്ട ന । 

ടു. അഴി ഞ്ഞത് തഅ ത്ത്ത ദത്ത് | 
ന്യ, തു, ഭന്്റ മുതലായ വാക്കേകഠം ട്രവ്വ്ൃങ്ങ 

ളില് നിന്നു വേ൪പെടുത്താന് കഴിയന്നേവണ്ണം ദ്രവ്യത്തെ ആ 

ത്രയിക്കുന്നു. 

ന്റ 

ലിംഗം 

എതെങ്കിലും നാമത്തില് നിന്നു” പുരുഷത്വം തോന്നു 
ന്നുണ്ടെങ്കില് അതു (വി പുല്ലിരഗംം സ്ത്രീത്വം തേരന്നുന്നുണ്ണടെ 
ങ്കില് ത്തന സ്പ്രീ ലിംം. 



അ 13 

)മ്രനത്ഞ്ഞുത്തത്ത്ത। 

ചു) ത്ര ്ജ്(രുത്തി | 
ടു ത യിത്ജി ആഴ 2 | 
ടു) ത്ത ത്ത ത്ത്ത ഇ । 

(ര ത്ത സ്റ്രിത്വത്തേയും ജയി, ൭9% പുയഷത്വ 
ത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

റ് 'ഴ 

ട്്യ്റ്_.വ പനം. 

ഒററയെ കണിക്കുന്ന വാക്ക” ഏകവചനം. അതില 

ധികത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്നതു' ബഹുവചനം. ഏകവചന 

ത്തെ ന്ത് എന്നം ബഫ്ുവചനത്തെ ഞ്ഞുഞ്തുഴു ന്നും പഠ 

യ്യുന്നു; 

ുത്ടന്ടിതിങ്ങ 

ചു അട്ട ട്ട് ര ഞു । 

യു ന്തു അജി തിഴ്-ത്തി ട്രീ 

ുന്ഞ്ഞഴ്തു അന്നന്നു ॥ 

[ി ത്തു ഇവ ഒന്നിലധികത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 

1117, 20 ഗാവ ഏകത്വത്തേയുംം 



1. 

നട 
ഒ്്്7%_വ്വിഭക്തി 

ഒരു നാമത്തിന്നു” മററ വമക്കുകളോട്ടേള്ള ബന്ധംകു 

റിക്കുന്നതിന്നു് ആ നാമത്തില് ലെയ്യുന രൂപഭേതമാകുന്നു 

വിഭക്തി. പ്രത്യയം ചേത്തിട്ടാണ” നാമരൂപത്തിന്ന് ദേദം 

വരുത്തുന്നതു”. 

നാമേങ്ങറംക്കു ക്രിയകളോടുള്ള സംബന്ധത്തിന” കഠ 

രകം ഞ്ണി് എന്ന് ചേര്, ഹിന്ദിയില് എട്ട വിഭക്തികഠംക്കു 

എട്ട കാരകങ്ങറം ഉ. ബട. 

2) ത്ത് (കത്താവ്) 2)! (കമ്മം) 3) ൬ 
(കരണ) 4) ജ്ഞ) (സവാമി) 6) ഞഞ്ഞ്ത (സാക്ഷി) 

6) ന്യ (സം ബന്ധം) 0) (രു (അധികരണം) 

8) ജൂട് (സംബോധിക) 

വിദക്തികഠം ബന്ധത്തെ സുചിപ്പ്പിക്കുന്ന ചിഹാ 

ങ്ങറം (പ്രത്ൃയങ്ങം) ചേന വാക്കേകളുണേ”, അവയുടെ 

അത്ഥമാണു” കാരകം. ഒരു വിദഭക്തിക്കുതന്നെ പല കാരകം 

അത്ഥമറയി വരുന്നണ്ടു”. ബ്ല; എന്ന പ്രത്വത്തിന്നു” കമ്മവും 

സ്വാമിയും അത്ഥമണേ”. ്ണ് വിന്ന് എ. ഏം, ക്ക”, ആയി 

ക്കൊണ്ടു” എന്നീ അത്ഥങ്ങറം ഉണ്ടു”. യു വിഭക്തി പ്രത്വയത്തി 
ന് സക്ഷോ, കരണം, കാരണം, കത്തഠ ഈ ഞഅത്ഥങ്ങളുണ്ടു ”. 

ആത, ഓട”, കൊണ്ടു”, ഇതില്നിന്നു”, മുതലായവം 

നിദദ്ദശികാ വിഭക്തികളുടെ പ്രത്യയം 9 ആണും 

കരകം തന്റ. 



എല്ലാ കത്താവിഘേട്ടം ഈ പ്പത്വയം ചേരുകയില്ല, 
ഫ്വിലയിടത്ത” കത്തുചിഫാമായ ₹ മറഞ്ഞിരിക്കും. 

) യജ് അതി ത്ത ത്തി 

ടു യ തടി ദഖി രു 
ടു) ഞ്അന്ത്താ ര രി 

ടു) ആഅന്ടി യ്ത | 
ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാകൃങ്ങളില് ₹' ഉണ്ടു”. പിന്നത്തേ 

തില് ഇല്ല, 

പ്രാതിഗ്രഹോിക വിഭക്തിയാണു" ട്. ഇതിന്െറ കാ 

രകം കമ്മമാണു.. (്ത്-എ. ഏ) ഇതും പലയിടത്തും ഒളി 

ഞ്ഞിരിക്കും. ഏതിനെ ചെയ്യുന്നുവോ അതു” കമ്മം. 

ടത്തി ട്] 
ടു) ൭൦ അ അത്തി) 
ടു) അ ഭിന്്ഭ്ിത് ന്ത് । 
ടു) അ്അ ടുത്തി തത്ത ത്ത 
ആഴ, 9, ര? എന്നീ കാമ്മങ്ങളില് ജ്ജ ഇല്ല. 

ചില വാക്വങ്ങളില് കമ്മം രണ്ടുണ്ടാകും. അവയില് 

ഒന്ന” പ്രധാന കമ്മധും മററതു” അപ്പധാഖേമായിരിക്കം. 

£ 

അപ്രധാന കമ്മമില്ലെക്കിലും വാക്ൃം പൂണ്ണമാവും. പ്രധനേ 
കമ്മം കൂടാമേ പുണ്ണമാവില്ല. ം 

4 ഈ യി ത്ത ഭി? । 
1, 2 ണി രണ്ടും ഇവിടെ കമ്മമാണു', തു ണ്ണ ഇ 

ല്ലെങ്കിലും ജൂതന് എന്ന കമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ വാക്വം പുത്തി വ 
രുന്നുണ്ടു'. അതിനാല് ജു പ്രധനേ കമ്മവും മററതു” അവ്യ 



മും ്ം 

ധനേലുമാകേന്നു. അപ്രധാനേ കമ്മത്തോട്ട” ത്ന” ചേന്നിരിക്കുന്നു, 

അതു” ജീവനള്ള പദാത്ഥത്തിന്െറ പേരായിരിക്കും, പ്രധാ 

ന കമ്മത്തോട്ട" ത്തി! ചേരില്ല, അതു നിജ്ജീവലുമയിരിക്കും. 

പ്രയേജികാലിടക്തി ചിഹമാണ്. ജു (ആല്. കൌ 

ണ്ടു) ഇതിന്െറ കാരകം ജ്യ ആകുന്നു. കരണം കാരണം 

കത്താ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ജര വ ഭക്തിയണ്ടേ” വരുക. കത്താ 

വിനു” ക്രിയ നടത്തുന്നതില് മൃപകരണമായതു” കരണം. ഫേ 

തുതന്നെ കരേണം. കമ്മണിപ്പയേഗത്തില് ജു; കത്തൃചി 
ഹഥാവും. 

ടു) അട്ട ജീര അ ഞ്ങ്ട്। 

ടു ആന്തര ഞര ടുത്ത ടി അ 

ടട) ഭജ യ ടുഴി ന്തര ന്ന അ । 
ു പ ന - ൫ കരണകാരകം. [യ് 9 കാരണം, 

റ് സ് കത്തറവു”, 

ഉ ദ്േശികാവിഭക്തിയുടെ ചിഹാം ന്ന് അല്ലെങ്കില് 

ലി ത്ത. രാ0രകം, ജ്്മ്്രടംസ്വമിം കമ്മം ഏവന്നതകുന്നു വോ 

അവന് സ്വാമി. ക 

ജിന്ന ടൂ റു 
യ്യ ത്യയിയുണങസ്സിെ ്ു। 

ര രണ്ടാമത്തെ വറക്ൃത്തില് ണ്ണി പ്രത്ൃയംജ്ചു; രന ൭" 
പകരം പ്രയോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃ ജി കമ്മമല്ല, ൭. ദ്രേശിക 
യാണു”. ഭു ധാതു ഹിന്ദിയില് ദ്വികമ്മകമല്ല, സംസ് കൃ 
ത്തില് ദവികമ്മകമായതുകൊഴണ്ടു” ഹിന്ദിയിലും ദവികമ്മക. 
മാണെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നും അതിനരല് ദ്വിക മ്മ. ക്രിയകഠം 
ക്കുദാഹരണമായി ടു ധാതുവിനെ എടുത്തു പറയാവേണ്ടു”, വാ 

ക 



സ്തൃവത്തില് പ്രയേജേക ധാതുക്കം മാത്രമേ ഹിന്ദിയില് ദവി 

കമ്മകമായുള്ള ൂ 

കത്താവിന് എതിരകിയഠയി നില്ക്കുന്നത് ്്ണ്(ു 

ത്ന സാക്ഷി. ഇതിന്െറ പ്രത്ൃയം യ്ര്ു (ഭട്ടേ”, ഇല്നിന്നു, 

കഠം) 

ടുത്ത തഅ ടിത്അ ര ത്തന । 
ടു തത്തേ ര ത്ത്, 
ടട) ആന മയ ര ഞു | 
ടി ത ലട്ടത്തേട്ടേ”. ത്ന്ന സ ഫിമലേയത്തി 

ല്നിന്ന്. ണു രൂ കരീ മീ ദനക്കോം. 

നാമങ്ങളുടെ അന്വേ സംബന്ധം കുറിക്കുന്നത്” 

ണു യന സംബന്ധിക, ഇതിന്െറ പ്രത്യയം ഞു 
(൭൯൨, ടട) 

മുത്ത അ്ട്। 

ടു) അന ൪ ൫൭ ദ്യ ത । 
ടട) ആടി ത്ത യിരി ത്ത? । 
ചില സഖനമമേത്തില് ജു, ജ്, ന്റ്, സ്റ്, 1 എന്നില 

യാണു വിഭക്തി. 

ടു) ഞ്ഞു ത്ത് । 
ടു ആയ ഞ് ദ്യ; അ നന ഞ്ഞ ണി 
ടു ത്ര ൭ ഞീ ഞു ഇ ഒ്ജ്ഴ ൬7 | 
൭) അ ഴു് മി ഞ്ഞ തഅ ട് 
പു യ ഒ ന്തി ്അആി ട്ട ന്ത । 
പുതു യി ൬ ട്ട ജയ; | 



ലി 

ക്രിയക്ക ആധരേമായ സ്ഥാനമോ കാലമോ ജ്ജ് 

ന്ന് ന ആധാരികം.അതിന്െറ പ്പത്വയം സ്ത്, ൬൬ (ഇത, 

മേല്) 

റു ത്ത് അ രി | 
ടു ന്ത്തത്ത്ത ത്തുന്ന ഇ । 
ഒരുവനേോട്ട” സംസാാരിക്കുമ്പോഠം അവനെ അദിമുഖ 

മാക്കന്നതിന്നു” ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്ന” ്ല്ഷ്ട്യുഴ യ്തു എന്നു 

ചേര്. (സംബേധോിക) ഇതിവെറ ചിഹാം ടു, യും ട്രി മുത 
ലായതാണേ'ം 

എട്ടു വിഭക്തികട്ടും അവയുടെ പ്രത്ൃയങ്ങടു.ം കാര 

കങ്ങതുഠ ചുവടെ ചേക്ടന്നും 

വിഭക്തി 

നിദ്ദേശിക. 

പ്രതിഗ്രാഹ 

വ്വയോജിക 

ഉ ദ്രേശിക 

സംയേ।ജിക 

സംബന്ധിക 

൫൫ ധാഠിക 

സംബേധിക 

പ്രത്യയം കരകം 

ഴ് ണ് (കത്താലു") 
ണി” (൫. എ) ത് (കമ്മം) 
2 (ഒ0൭", ൭ല് ണു (കരണ 

കെഴണ്ടു”) കരണം, കത്ത) 

്്ി, (ന (ക്ക ആ [ (സ്വാമി) 

യിക്കെണ്ടേ”) 

[| (ഒടു, ഇല് ദ്ര (സാക്ഷി) 
നിന്ന, കഠം) 

ണു, (ടെ, ഒന്) ജ്്ത്ത്യു (അന്്യോ 
നൃ സംഖെന്ധം) 

റ്, 41% (ഇല്, മേല്) ബ്ര അധി 
കരണം) 

ഴു യ്ു (ഫേ,ഏ) ഭജി (സംബേോ 

നി 



റ് & 
്ട്ടി്_സവനാമം. 

വാക്ൃത്തിലെ അവ്ൈചിത്ര്ം പരിഫരിപ്പാന് നഠ 

മത്തിനുപകരമുപയേഠശിക്കുന്ന നമേഭ്ജംക്കു ജ്ങ്ണ-സ 

നാമം എനാ പവര്. 

ഒരമെ പററി പറയ യ്ോറം' അയാളുടെ ചേര് വീ 

ണ്ടും വിണ്ടുമാവത്തിക്കുന്ന തായാൽ വാകൃത്തിന്” വൈചി 

ത്വം വരുനതല്ല അതില്ലെങ്കില് ശ്രരോതക്കേകെ ആകഷിപ്പാ 

നും സധ്വേമമല്ല. അതിനാല് ആ നാമത്തിന്െറ സ്ഥാനേത്തു് 

ഉപടയാക്കുന്നതാണു' സ്വനമമം, 

ടട 

, ദു, ത, അണ്, ഈ, തീ, തിന തന 
ഇവയാണ് സവലനമങ്ങറാ. ) 

സവനഠമമങ്ങളുടെ ലിംഥവും വചനധും കാരകവും 

അതു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നമേത്തിന്െറതു തന്തെയായിരി 

ക്കും ക്രിയയില് നിന്നു വേണം ലിംഗഥവൃം വചനവും മനസ്സി 

ലഃക്ക൯,. 

്ം മ, 4, [ഭു ഹാവയെ ഹിന്ദിയില് നനു 9൬% രി 

17 എന്നാണ് പറയുക. 

റ) ജിയ ൭ നെരെ തിത്തി ഞ്ഞ 
ളി ന്തി ല് 

ചു) യിര ഞ്ഞി । 
ട്ട) ആഞ്ജ്മ്ടി ണ്ണ । 



ഒന്നാമത്തെ വാക്വത്തില് രഫിിം പറയുന്നു. രണ്ടാമ 

ത്തേതില് കരീമിനേഠ$ പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തേതില് മൂന്നാമേ 

തെന്നിനെപ്പറഠറി പഠയുന്നു. രഹീമിന്നു” 4, കരീമിന്നു” ട്ട്, 

മൂന്നാമതെന്നിനു ജ്യ എന്നീ സവനമമങ്ങളുണ്ട് മപയോ 

ച്വിരിക്കുന്നതു”. ഇങ്ങിനെ പറയുന്നവന് തനിക്കുവേണ്ടി ഉപ 

യോഠഗിക്കുനന സവഖനാമത്തെ ദുല് എന്നും ആരേ പറ 

യുന്നുവേോ അവനുവേണ്ടി ഉപ്പയേോഠഗിക്കുന്ന സവ്വനഥമത്തെ 

സ്സ 10) എന്നും മുന്നാമതെഠന്തിന്നു വേണ്ടി ഉപയേഥാി 

ക്കുന്നതിനെ ദുനുന്ന്സു അഥവാ യ്ക ന്നു എന്നും പറയുന്നു, 

യ്, ഇ വ ആ്്യൂ്ത | 

സ, 9 ഓവ മുത | 
ട്ര ൬ വ യയു്യ്ക്ത | 

ബാക്കിയുള്ള. സല നാമങ്ങളെ ദരുജുുന്ണ്ണം, രജ 

ഒഴ, യൂത്തു, ്്ട; എന്നിങ്ങനെ നാലായി തിരി 
ക്കറുംം 

[2 [;റ 

)ആ്ആത്ത്ത്ഞ ജിത । 
ടുത്ത യി ഞ്ങ് അത്ത് ഞ്ഞ 

യ) ആആ തഅ ആ ഞ്ഞ ന്ത | 
വ് 

ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിലെ ഞു, ആ രണ്ടും അകലെ 
യുള്ള, നിശ്ചിത വസ്ത്രവിനെ കാണിക്കുന്നു. യ്, 2 രണ്ടും അട്ട 

1! 



ച 100: 

ത്തുള്ളുതിനേയും അതിനാല് യ്യു, ആആ രണ്ടം ന്തു 

്്റ്ണ്ണ്് ആകുന്ന, ഇവ ദൂതു കൂടിയാണു”. 

ആ യ ആആ, 9 ധവയാണേ' (അ ടത 

്യ്ടു്ു് 215 

) ഞ്ജ ഞ്ഞ അങ്ങി ഞ്ഞി 
ചു) ഇ അഞ് ര്ങഅ൪ അ ഞ്അഭ ്തി 

ന്ന്, ന ഇവയില് നിന്നു നിഞ്ചിതമയേ ഒരു വസ്ത്ര 

വിനെ ഗ്രഹിപ്പുാന് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിനെയാണ് ട്രൂ 

0 എന്നു പറയുന്നതു. 

ണ്ട, 5 രണ്ടും യു ത്തു | 

നടു 21% 
യി ന്ത ഞന ര് ഞ്ഞു അടി ത്ജ ഃ। 
ഇതില് പ?  [., (തൃ) ഇവ തമ്മില് സംഖെന്ധം സൂ 

ചിതമാണു”ം രണ്ടു വാക്യങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണേ” ഇ 

വ ചെയ്യുന്നതു”: അതിനാല് യ്ത്, യ്യു സിസ്. 

ല്; 

ടു) ആഖ 
ടുത്തു ത്ത്ടി । 

ഇവിടെ ടും ടൂര് ഇവയില്നിന്ന്” ചേറദചമാണു' തേര 

ന്നുന്നത്ം അതിനാല് ഇവ ജ്ജ; ആഅ്യുട്മകന്നു, ൫90. 
ഞ്ഞ ഞ്ഞ ഞ്ഞ രി ഒ, ജത ഇവയെല്ലം 
[പല ്തൃകുന്നു, 

൫.൫൫൭.൭.൫൭൫൭.൭.൭. 



| 

ടിന ചിശേഷണം 
൫൦൨൭൫൭൮൪൭൧ 

നമേത്തിനവെറ വിശേഷതയെ കഠണിക്കുന്ന വാക്ക” 

രത്ന (ഭേദകം) 

ടുത്ത യിയ്യി-ത്തി അഞ 
ട്ടി ളി ൫ റി അഴു ണ്ടത്ത ത്ന । 
യ) ഞ്ഞു തഅ ട്ട :। 
ഒ) ആ ന്നി ഇ ആഞ്ഞ ഞ്ജ ടണ് | 
ഡു ടട ന്ന ൪ ൬൭ ൬൭ 6 ട്ടി | 
ടു ത്തു ത । 
ഒന്നാം വാക്ൃത്തില് പത്തുവിന്െറ ഗുണം രണ്ടില് 

ദിവസങ്ങളുടെ പരിണാമം, മുന്നില് കാലുകളുടെ എണ്ണം, 
അഞ്ചില് വിഭദിനാത, ആറില് വ്ൃക്തിത്വം ഇവ സൂചിതമാ 

ണം അത്തിന0േ വിശേഷണങ്ങളെ ആറായി തിരികേ, 

$) നന്നയി ഇത” നമേത്തിന്െറ ഗുണത്തെ വ്യക്ത 

മാക്കുന്ന. ) 

) ആഞ്ഞ ത്ത ല് 9 | 
ടു) ത്തി നത്തു ട്ടി । 
ടട) ഭു ആ അ ദ്ഞത്ത ത്ത । 
ടു ദത തഅ ങ് അ । 
ണ്്, രി, 5൬, ത്ത എല്ലാം ഗുണത്തെ സുചി 

പ്രിക്കുന്നു. 



മ 1.0 

ടു, ദു്ന്ത്ത അ അ്ഞ്ണ-പാരിമണികം, 

നമേത്തിന്െറ അളവിനെ സുചിപ്പ്പിക്കുന്നു വെങ്കില് 

ആ വിശേഷണം സ്ന 66% | 

റ) ഞ്ഞ് ഞ്ഞ ആന 

ടു) ത്ര ന്നി ത്യ 

ചു രി രയ അന്ന! 
ത, യി ൪, ഇവ പരിണമേത്തെ സൂചിപ്പി കന്നു 

ടു, യ്ത്ത്്ഞ്ത അ്ത-സാംഖ്വ്ം. 
സംഖ്യയെ സുചിപ്പ്യിക്കുന്ന വിശേഷണം സ്മ. 

ജട | 

ടുത്തി യടി റ്ട ത്തി । 

ടു) ത ന്ത് ര ഈന്ത ടി ന്ത । 

ടട) ഈ രന ഞ് ൦ ഭിന് 

0, 3൬, ഈ൬, ഭയ യവ സംഖ്യകടടെ സുചി 

പ്പിക്കുന്നു. 

ഴൂ, നര ത്സ  വനാമികം. 

സധനാമങ്ങംം വിശേഷണങ്ങളുായി വരുമ്പം 

അത” ഭര മത്ത അണ | 

ആ ന്ത! 
ടു തയ നഞ്ി ന്ത ത ഴത്ത്തത്ത ന്ന 

ചു അദ്യ അത്തക് യ് 

ന, തത, ര എല്ലാം വിധേഷണങ്ങളു ണേ”. 



മ 

, അ൫ന്൬ത്ത്അ ്ത്ണ 
നമേത്തിന്നു” പൃഥക്ക തവം തോന്നിക്കുന്ന വിശേഷ 

ണം ന്ന 0 

റു) ടുത്തു ൬൬൬൬ ഈ ഞ്ഞി । 
തി തത്തി ര ത്തേ । 
പി ൭ ൭. യൂത് ഇവ പൃഥക്ക”ത്വത്തെ കാണി 

ക്കുന്ന [(ഭ്ന്ന-യ്6്% ണ ങള കുന്നു. 

& ത്ത അണ 
വൃക്തിവാചകനമേങ്ങളില്നിന്നുണ്ടകേന്ന വിശേഷ 

ണങ്അം ട്ട | 

യത്ര ന്ടത് യതി ്തെത്ജ | 

ടു) ൫99 അഴന്൯ ഖു അഴി ഞ്ഞ ത്ര 
ത്തി, അലി രണ്ടം ൬ [83:17 എനീ നാമങ്ങളില് 

നിന്നുണ്ടായ വിശേഷണങ്ങളാണ്”. വിശേഷണാത്തിെറ 
ലിംഗവും വചനവും വിശേഷ്ൃത്തിെ റതുതന്നെം, 



) റ 

ണ്ണ 
] 
ി 
ന 

അ: 
൫൫ആ1_തി 

പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന വാക്കോണു” ക്രിയം മിക്ക 

ക്രിയകളും പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാത്തേവയു 

ണ്ടു”. യ്ന് ന | ഈ വാക്ൃത്തിലെ ക്രിയ പ്രവൃത്തിയെ നി 

്ദേയിക്കന്നില്ല. ഒരവസ്ഥയെ കാണിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. - 

ക്രിയകഠം രണ്ടുതരം. 

, ആഴ. :. അന്ത 
കമ്മത്തെ കൂടാതെ പുള്്റമാകാത്ത വാക്ൃത്തിലെ ക്ര 

യ യ്തു. കമ്മത്തെ ക്ടടാതെ ലുല്ല്റമാകുന്ന വാക്ൃത്തിലെ 

ക്രിയ ട്ടു. 

ുത്ന്അ ദ ര്തതിത്ത 

ടു ആളി ത്ത്ന। 
ആദ്യത്തെ വാകൃത്തില് തി ത എന്ന കമ്മമില്ലെ 

ങ്കില് വാക്വം അപുഴ്റ്യുമായിരി ഭം. അതിനാല് 101 എന്ന 

ക്രിയ ആതി. ൪൬ എന്ന ക്രിയ ജി. 
ഹിന്ദിയില് ചില ക്രിയകഠം സകമ്മകധുമണേ' 

അകമ്മകധ്യമഠണു” 

)ത്തന്ന്തീയു ഞയ। 

ടു) 3 ഞന്തിരു ഞ്ഞ 

ആദ്യത്തെ വക്േത്തില് റൂ 1: അകമ്മകം, പിന്ന 

ഭത്തേതില് സകമ്മകം ജ്യ കമ്മം. 



ന വം 

ക്രിയയുടെ ലിംഠധവും വചനവും. 

ക്രിയയുടെ ലിംഗം മിക്കവവേം കത്തഠാവിന്േറതാ 

യിരിക്കും. 

) ആത് ആയ 

ുത്തത്തഞ। 

ഒനാാമത്തതില് കത്താവ് സ്മ്രീലി.ശമണ്ടേ. ഞഅതി 

നല് ക്രിയയും സ്ര്രീലിംഗം. രണ്ടാമത്തേതില് കത്തവ 

പുല്ലിംഗം, ക്രിയയും പുല്ലിംഗം. 

മ്ധേന്ം 

ക്രിയയുടെ വചനവും കത്തവോിനന്േറതുതനെ. 

ടു) രന ണത ത 9 | 

ുത്ത്ത്തത ത്ത 
ഒന്നം വക്ത്തില് കത്താധും ക്രിയയും ബഷ്ഇുവ 
രണ്ടം വാകൃത്തില് ഏകവചനം. 

ക്രിയയുടെ പുരുഷനും കത്താവിേറതുതന്നെ. 

ര ബ്ിരട്ടി ന്ത് | 
ടു അന്ന്തുടിന്നട്ട് | 

ടു ഭു ഞീ ടിന ₹ । 
ഒന്നാമത്തേതില് കത്താവും ക്രിയയും ഉത്തമപുരു 

രണ്ടില് മദ്ധ്ൃയമപുരുഷന്, മൂന്നില് അന്യപുരുഷന്, 

യയാ 



്ണ് 

കാലം 

ി ക്രിയക്കാധരേമായ സമയമാണ് ഞ്ഞ്രൂ | 

) യിര ത്ത ത്ത ത്ന്ന । 

ടു) യയ ന്തി തിഞ്ഞ। 

ടു) ൪ 0 അന്ത ആ ഞന 
ഭനാാഠം വാക്ൃത്തില് പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു പോയരുഠയും, 

രണ്ടില് നടക്കുന്നതായും, മുന്നില് വരാന് പോകുന്നതായും 

സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനെ ആധരേമാക്കി ക്രിയയുടെ കാലേ 

ത്ഞേയും മുനാഠയി തിരിക്കാം, 

1) പുന്ന ഭൂതകാലം. 

മ) ജന്ത്ത ഞആ-വത്തമാനകാലം. 

9) ബ്ര്തു ഞആആ-ദാവികാലം. 

പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കില് ഭൂതം, നടക്കുന്നതു ി 

വത്തമാനംം വരഠന് പോകുന്നതു” മാവി, 
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൬ പ്രയോഗ. 

കത്താഖ” ആഖ്വയഠയി വരുന്ന വാക്ൃത്തിനെറ പ്ര 

യോഗോം പ്ി । കത്തരിപ്രയേഗേം. കമ്മം ആഖ്യയെ 

അകില് ഞസ്ണ്ട്്രു കമ്മണിപ്പരദയാഗം. അകമ്മകക്രിയ കമ്മ 
 ണിപ്രയേഠഗംപോലെ വന്നാല് ന്ത്ത്ത്ത്തു ദാലേപ്പയോഗംം 

(ടു ഇ മ്ക് അ അ । 
ഇതു” കത്തരിപ്പയോഗം. കത്തരിപ്പടയഠഗത്തില് 

കത്താവ പ്രധാനം. 

തി ടന്ന മറ് ന്ന അ | 
ഇത” കമ്മണിപ്പയേഗം. ഇവിടെ മുഖ്യം കമ്മമാഠ 

ണു", കത്താവരരെന്നജിജ്ഞസേയില്ല. അതിന മിക്കുപ്പേം 

ദും കത്തായിനെ പറയാറില്ലം കമ്മം തന്നെ കത്താവി ന്െറ 

സ്ഥാനത്തു" വരുന്ന, നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിയില് കത്താഖി 

ന്ന” പ്രാധാന്വേം കുറവാകയ0ല് പ്രയോജികാ വിഭക്തി മതിം 

നിര്ദ്ടശോികയാവാന് അതിന്ന് അഫതയില്ല. കമ്മത്തിന്െറ 
ലിംഗധും വചനവും പുരുഷനും ക്രിയയുടേതുമായിരിക്കും, 

ട്ടു ജയ ബജി യ്ത്ണ । 
ഇത് ഭവേപ്രയേ0ധം. കത്താവിനെ പറയാറില്ല, 

മിക്കപ്പോദും പറയുന്നവന് തന്നെയാവും കത്മാവ'”. അത? 
പ്രഭയോജികാവിഭക്തിയില് വരും, കമ്മമില്ലം അതിനാല് 

ക്രിയ പുല്ലിംഗലും ഏകവചനം അന്വപുരുഷനായിരിക്കും, 

൩൫൫൩൭൫൭൫൩൭. ൭൩൭ ബപ 



്ര്ര !; 
€ ക്ക 

യ്്സി%; 52 പ്രയോജക ക്രിയ. 

ടു) മടത്തു ത്രി । 
ജ് തത്തി । 
ഇലിടെ മുറിക്കുക, തിന്നുക, ഈ പ്രവൃത്തികറം ചെ 

യയന്നതു” കത്താവേല്ല, മറെറാരുത്തനെകെണ്ടു” ചെയ്കരിക്കയഠ 

ണ്. ഇത്കിരഭന പരപ്പേരണ്ടകൊണ്ടു” ചെയ്യുന്ന ക്രിയ 

ന്തി [7 പ്രയേഠജകം. 

നം 

46% [997 വിനയെച്ചം. 
ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നില്ലയന്ന മറെറരേ.ക്രിയക്കു" 

റൂടിഷ്ണി [0 എന്നു ടപര്. ഒരു പ്രവൃത്തിമുഴുമിക്കുന്നതി 
നോടെറപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്യുന്ന മറെറാ 

ര പ്രവൃത്തി സ്ത; [0 | 

ടു) നായി ഴി ഞി അദ്യ ജയ 
11-സു 60 7 

മു) തട്ടി യന ന അജ 5 
യീ ആയി ൫൦ ഞ്ഞ അ ഇതെല്ലാം ു-്നു 



മ്മ മ യം 

_ ഞണ്ഞര്്യ ധം പ്രവ്ൃത്തികം ചെയ്യുനനതിന്ുമുന്മു* _ ചെയ്യവയണേ". രഞ്ടുമയോി ബന്ധമണ്ട”, ദൂടിഴ ൬ 
ക്ക” കത്തഠാവിന്െറ ലിംധവും വചനവൃുമനുസിച്ചു” മാററം 

_ ചരുന്നതല്ല. 

ന്ന [ന് 
വാകൃത്തില് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്രിയാധാതൃക്കളേോഒടാ 

പ്രം ഒരു ക്രിയ വന്നല് തു ജിന്ന ൫ | 

റ) ൭ അണ ടുഞ്ന് കി ദന്തി ന്നതു ? । 
പ) ത്തി നന്ന ത്തുട് | 

ടട) ഴി ന്തി മ് നനന ത്ത്ജണ$ | 
നയ, അന്തര, ന്ത്നത ൭99 % ഇവയി 

ൽ ഭന്നിലധികംക്രിയകറം കണ്ടു”. 

അ ന---വിധി. 
മ ജ്ഞ, പ്രാത്ഥന, ൭പദദഗം മുതലയേഖയെ സൂചി 

മുടിക്കുന്ന ക്രിയ രു | 

റു യത്തത്അത്തഴി। 
മു ജി ിരത്ത് | 

ച) സുന്ന । 
ആദ്യത്തേതിലും രണ്ടാമത്തേതിലും ആജ്ഞ മൂന്നാമ 

ത്തേതില് പ്രാത്ഥന 



| [14 

ര്ധ__അവ്ധയയം. 

ലിംഗം, വചനം, കാരകം, ഇവയെക്കൊണ്ടു” രൂപ 

ടദദം വരാത്ത വാക്കുകഠം ശ്യ | 

ഇതു നാലുവിധം, 

റ) ആത്ത. 4) തഅ ഒഴ. ടു) ഞ്ഞ. 
ടു) അന ഞര | 

റ) ആഞ്തി തയ്യ രത്ന രത്തു രി 
ഇവിടെ ന്തു എന്നു വാക്ക് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പ്റി 

ക്കുന്നു, ക്രിയയെ വിരേഷിപ്പിക്കുന്നത് ത്്തദത്ത്ത. ചില 

ക്രിയ വിശേഷണങ്ങറാ. 

ത, ഈ, ഴ്ത്ത ബി, നിരു, ത്ന, ഞ്ഞ, ൬൪, 

യൂ, ആത, അ 3൭൩, തയ്, വി, ടം ആ, ൭, ൫൭%, 

അ, യി, യി, സി, ത്ത്മ, ൬ 9, അഞ്ഞ। 
നാമേത്തിന്െറ ബന്ധം മറവവാക്കുകളുമായി സുചി 

പ്പിക്കുന്നതിനു് ന്ത്രി; 2522 എന്നു പേര്. 

) ആദ്യത്ത യ്യുന്ന തത്ത്അത്ഭ ത്ന 

ചു) ത്യ ര്്ദ്ദത്അയി ഞ്ഞ । 

ഏമനേം ജ്ഞ; 302 അം 



റ 

൩, 92, ന്അത്൩ അ, ഞ്ഞ അ, ഞര, 

ന്ത ന്൫ഴ, ആ ഭീ, അ, യ. ദന ആത്ത ഞ്ഞ; 
ടി, ഞ്ജ 

വമക്കുകക്േയും വാക്യങ്ങളേയും മറ൨ം കട്ടിചേക്ഃ 

നാതു' ആട്ടു ഒ ഞ് | 

ടുത്തി യിര ത്തി | 
ടു) ആയ യി ത്ഴണ്ട് ര |. 
ചില ബത്ത ടീഴ്് ഞ്ഞ അം. 

% ഴി൯ ആ, ടിം. ഞര, ഞ്അ, 
ന്, ് ്്(, 276; ട്ട് ന്, ജ്്[ ന്, ഴ്) പ ടൂ ൪൯% | 

വിസ്മയം, ഹഷം ഥേോകം മുതലായവയെ സൂചി 

പ്പിക്കുന്ന വക്കേകം ത്ന ഭീ; | 
ണ്ട ണ്ട! സുടുത്ജത്ത്ലി 

: ഒരു ണ്ട, അ, ആത്ത ടന 9100, മതലായവ ഭു. 
മു ഒഴ 9 | 

ന സച ച ന 



) റ. ന്ന 

7 ആത്ത 
ആപ്പ്യും ആഖ്പ്രാതധും 

ഏതിനെപററി പറയുന്നുവോ അതു” തത്തക അഖ്വ. 

ആഖ്യയെപഠറി എന്തു പറയുന്നുവോ അതു” ദ്ര ആ 

ഖപ്ലഹാതംം 

ജ്ജ ആത്ത 

ര് അ ഖു ഴ്ത്ത അഖ്വവാതം 
ആഖ്വയുടെ വിശേഷണവും ആഖ്വൃയില് പച്ചെട്ും., 

ആഖ്വതേത്തിന്െറ വിശേഷണം ആഖ്ച്ാതത്തിലുംം 

വായ വായി 

[ടു് റ്റി 
യാന മായ്ച് 

നയി ര ൭ യി. ഞ് ഞണ്ട് 
ഈ വാക്വത്തില് ആദ്യം കത്താവ്, അവസാനം 

ക്രിയ. കരണം കമ്മം ഇവ രണ്ടിനന്േറയും നട്ടവിലും. 

വാക്വേരചനയില് കത്താവ” ആദ്യം, ബാക്കിയെല്ലാം 

ക്രിയക്കു മുമ്പ വരണം: കത്തൃവിശേഷണവധും സംബോധനയും 

കത്താഖിയ മുമ്പിലും: 

ത 9൭ 
നി 



0% 10% 
ലി ടിം [1651ല് [ടിം [പം കിം 

വിം, ൦, 1:4൦. 1... 

ചം [ഒം ॥ംംം ൦ ച! 4പംിം 
 [പിംംംം 11൦, 14... 

ടാ 0% 7 70: 

11% 0/1 570055, 
വ്വ. 

30000% 0:- 1൭ [൦൦ പി ॥ംം4,. 
[അരച] 1൦൦1, 14൦ പി ംചിംം 
11 1൨൦പിം ടം, പ: പും 

_ ചി॥ംചിംട, 1/ം., 1൦. 

 ॥08 0 89.10 0 
00, 1. [0 
ത്തെ 



ഹാന്ദി പ്പാചീ൯ പദ്യാവലി 
൦ പത്മനിദേവി 14. 2 

തീരുവിതാംക്രര് യൂണിവേര്സിററിയില് നിന്നും 

198159 ലേക്കു പാവ്ൃപുസ്ലുകമായി നി.്ഖയിച്ചത്ത് 

വിലം 1ക8ണ 

ഹിന്ദി മലയാളം കോഷ് 
വിഭ്വാ൯ രാഘവന൯ നായര് 

ഇയ ശബ്ദുകോശത്തില് 14000 വാക്കുകറം ൭. 

ക്ളതു ക്രടാതെ, അറബി, പാര്സിശബ്ൂങ്ങറം മാത്രം 

തിരിഞ്ഞെടുത്ത്' 1500 പാക്കുകളും, സാധാരണ പ്രു 

യോഗത്തില് വരുന്നു 1500 ശൈലികളും ഉ.ഠംപ്പെടുന്നു. 

പത്രങ്ങളാലും, ഫിന്ദിഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരാലും 

അഭിനന്ിക്കപ്പെട്ടതു. ' വില ട്. ക മാതൃം 

പയ്യായമജ്ഞരി 

പ്രൈമറി ക്ലാസുകളില് പഠിക്കുന്ന കട്ടീകളുടെ 

ആവശ്യൃത്തിലേക്കു തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതു. ചില 3ണ 

ദീ ഭാരത സ്റ്റോരസ്, 
പുസ്പുകക്കച്ചവടം 

ഹഎുറണാകുളു ൦. 

ഠം 1യടഠ ൨5 5 8:മോ॥% [05 93150 87680, നേിഡ്യ, 


